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Livros da editora profedições - Novidades 

MARXISMO e Educação - Volume I  

João Paraskeva, Wayne Ross e David Hursh  
Preço: 12 euros 
Preço com desconto: 10.80 euros  

Este livro é sem dúvida um grande contributo à literatura marxista, em geral e à educação marxista, em particular. 
Em marxismo e Educação, João Paraskeva, Wayne Ross e David Hursh reúnem um conjunto de grandes teóricos, 
filósofos e investigadores que trabalham actualmente no seio da tradição Marxista situada no ressurgimento 
humanista das últimas décadas. É uma tradição que tem sabido evitar e, em alguns casos, ultrapassar as 
problemáticas tradições tangenciais do pós-modernismo, estruturalismo e socialismo burocrático regressando a o 
Capital informado por um marxismo revolucionário e democrático. Através deste volume, João Paraskeva, Wayne 
Ross e David Hursh expressam de uma forma bem conseguida as potencialidades da abordagem marxista para a 
análise da educação na linha do que tem vindo a ser defendido por outros vultos da esquerda educacional como 
são os casos de Mclaren, Malott, Darder, Hill, Allman, Farahmandpour e Cole numa luta contra o capitalismo global. 
Uma obra preciosíssima e de leitura obrigatória, sobretudo numa altura em que as políticas neoliberais não hesitam 
em continuar o massacre aos mais desfavorecidos ? Marc Pruyn ? New Mexico State University, Estados Unidos. 

Os Professores em Contexto de Diversidade  

Carlos Cardoso   
Preço: 12 euros   
Preço com desconto: 10.80 euros  

Doutorado em ciências da Educação/Educação Urbana (Educação Multicultural e para a Cidadania), King's College, 
University of London, 1997; Mestre em Ciências da Educação (Ensino das Ciências Sociais), Bóston University, 
1985; Licenciado em Sociologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas; Licenciado em 
Antropologia, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Diploma (Bacharelato) em Administração Pública, 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.  
É, actualmente, Professor Coordenador da ESE de Lisboa onde exerce desde 1988.  
Tem dezenas de publicações (incluindo livros, partes de livros e artigos) no domínio da educação, com particular 
incidência na área da educação e diversidade.  
 
 
quiproquós@media.com   
Peças breves de uma reportagem sobre o conhecimento  e o saber na época actual  

Francisco Silva 
Preço: 12 euros 
Preço com desconto: 10.80 euros  

Francisco Silva é engenheiro na Portugal Telecom. É dirigente de organismos internacionais das Telecomunicações 
e da Internet. Publicou os livros Fronteiras do Futuro, Narrativa Nova e Quadratura do círculo. Foi o responsável 
pelo tema das Comunicações da Enciclopédia Verbo da Cultura-Século XXI, sendo da sua autoria a quase 
totalidade dos respectivos artigos. Tem participado em projectos sobre a História das Telecomunicações em 
Portugal. É director da Colecção Caminho da Ciência da Editorial Caminho. È membro do Conselho Redactorial da 
Revista Vértice. Colabora em diversos meios de comunicação social escritos, nomeadamente na Página da 
Educação, desde 2002.  
Foi Vereador na C.M. Oeiras 


